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About the author 

The author of this thesis, Elzo Folkers, was born on March 15 th 1948 in Willemstad, 
Curaçao. 
From 1960 to 1966 he attended high school in Ede (Gymnasium ß). 
He obtained his medical degree at the medical faculty of the Free University of Amsterdam 
in March 1975. From April 1975 until April 1979 he was trained as a specialist in Dermato-
venereology at the Free University Hospital, Amsterdam, the Netherlands. 
In April 1979 he joined the team of medical specialists as a Dermato-venereologist in 
Hospital "de Heel", Zaandam, the Netherlands. 

Curriculum vitae en dankwoord 

Elzo Folkers werd op 15 maart 1948 te Willemstad, Curaçao, geboren. Hij doorliep de 
middelbare school (Gymnasium ß) te Ede. 
Van september 1966 tot en met maart 1975 studeerde hij medicijnen aan de Vrije 
Universiteit te Amsterdam. 
Daarna volgde hij vanaf 1 April 1975 een specialisatie dermatologie/venereologie op de 
afdeling Dermatologie en Venereologic van het Academisch Ziekenhuis der Vrije 
Universiteit (hoofd: prof. dr. E. van Dijk). Op 1 april 1979 vond registratie als huidarts 
plaats. 
Sindsdien is hij als dermato-venereoloog werkzaam in Stichting Ziekenhuis "de Heel" te 
Zaandam. 

In de eerste jaren van mijn medische opleiding werkte ik als verpleeghulp op de afdeling 
dermatologie in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit. Daar kwam ik in 
kontakt met mijn latere opleiders, professor dr. E. Van Dijk, die daar toen als chef de 
policlinique dermatologie werkzaam was en professor dr. G.L. Kalsbeek1', chef de clinique. 
In die tijd heb ik het collegedictaat Dermatologie uitgegeven, dat door (toen nog) dr.E. van 
Dijk werd gecorrigeerd. En zo is het begonnen. Omdat ik er belangstelling voor had, werd 
ik door hen dikwijls bij bijzondere patiënten gehaald en zij maakten mij enthousiast voor 
het specialisme dermatologie. Toen de opleiding dermatologie aan het AZVU eenmaal een 
feit was, kreeg ik daar de gelegenheid om mij verder als huidarts te specialiseren. Het was 
dr.G.L.Kalsbeekt die mij leerde om de Tzanck-test te gebruiken als ondersteuning voor de 
klinisch gestelde diagnose herpesvirusinfectie. 

Tijdens mijn opleiding tot huidarts raakte ik bevriend met Han Vreeswijk, die toen bezig 
was met zijn promotieonderzoek over het molluscum contagiosum virus. 
Mijn opleiding werd afgerond en ik ging werken als dermatoloog in het pas opgerichte 
fusie-ziekenhuis "de Heel" in samenwerkingsverband met collega dr.Theo G. Nelemans, die 
mij verder leerde hoe te werken in een perifere dermatologische praktijk. 
Steeds meer raakte ik als perifeer werkzaam dermatoloog overtuigd van de waarde van de 
Tzanck-test bij het stellen van de diagnose bij die huidziekten, die gepaard gaan met 
blaasjes, blaartjes en pustels. Op een congres, ik weet niet meer precies wanneer, maar het 
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is waarschijnlijk tijdens een nascholingscursus geweest, ontmoette ik mijn co-promotor 
dr. Arnold P. Oranje. Beiden raakten we verder in de ban van de cytologische snel
diagnostiek bij humane alphaherpesvirusinfecties en we schreven een klinische les over de 
Tzanck-test voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In die tijd belde Han 
Vreeswijk, die toen verbonden was aan de afdeling electronenmicroscopie van het 
voormalige CDI (het Centraal Diergeneeskundig Instituut te Lelystad) mij op met de vraag 
of ik humaan herpesvirusmateriaal zou kunnen leveren aan zijn laboratorium. Hij was een 
soort "deus ex machina": hij beschikte over de sleutel om de Tzanck-test verder te 
validereren in die gevallen waarin de herpesviruskweek verstek liet gaan. En zo is het verder 
gegaan. Jan N. Duivenvoorden, werkzaam als cytologisch hoofdanalist op de afdeling 
Pathologie van mijn ziekenhuis, werd ook door ons enthousiasme "besmet". Het 
uiteindelijke resultaat van dit alles werd in de voorafgaande bladzijden door ons als team 
beschreven. Alléén is zoiets onmogelijk! 

Nog iemand raakte in de loop der tijd "geïnfecteerd", Marinus C.G.van Praag (zie hfdstk 2.4), 
die ik voor het eerst in Athene op de Acropolis echt leerde kennen. En door reorganisaties 
binnen het voormalige CDI kwam ik, door de veranderde werkzaamheden van mijn 
uiteindelijke co-promotor dr. J. Vreeswijk, in contact met de mogelijkheden van de PCR-
diagnostiek. En zo kwam uiteindelijk ook John J.L. Jacobs in "ons" herpes-team verzeild. 
Ook nu is dit verhaal nog niet compleet, zal de misschien geïnteresserde lezer opmerken. 
Waarom een promotie aan de Universiteit van Amsterdam? Dat is de laatste schakel in deze 
geschiedenis. Ziekenhuis de Heel had een affiliatiecontract met deze universiteit en collega 
Nelemans en ik waren bij de eersten in de periferie, die co-assistenten dermatologie van de 
UvA onder onze hoede kregen. De afgelopen jaren werden de contacten met de vakgroep 
dermatologie van het AMC steeds hechter en uiteindelijk gebeurde het onvermijdelijke: 
prof dr. Jan D. Bos werd mijn promotor. 

Mijn kinderen Elle en Anne wil ik bedanken voor het geduld dat ze de afgelopen jaren met 
mij hebben gehad, mijn echtgenote Elsa voor incidentele kritische opmerkingen, niet 
alleen op het terrein van de Neerlandistiek.Ook mijn huidige collegae Armand J. Landwehr 
en dr.Victor Bakels wil ik in mijn dankwoord niet onvermeld laten, evenals de 
polikliniekassistentes en de (niet alleen) voor mij langst werkende secretaresse Corrie 
Holleman-Rovers. Tenslotte rest mij, als "last but not least", ook de collegae huisartsen uit 
de regio Zaanstad, de collegae specialisten uit mijn ziekenhuis en de patiënten die 
betrokken waren bij het onderzoek te bedanken voor hun medewerking. 
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Tenslotte 

Zo zou ik kunnen doorgaan tot ik ophoud 

Daar is veel voor te zeggen, niets daarna. 

Rutger Kopland, 
uit: Tot het ons loslaat (1977). 


